إقرار وتعھد بالعلم والعمل بنظام المتابعة الفنية

نموذج ) (٥دعم
٠٩/٢/١-١-١

لمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان

أنا الموقع أدناه السيد/
:

اإلمارة :

فاكس رقم

ھاتف المنزل :

ھاتف متحرك :

ص .ب :

(

بما أنني قد حصلت على قرض من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان تحت ملف رقم )
فإنني قد عينت السادة/
فاكس رقم :

اإلمارة :

ھاتف رقم :

ھاتف متحرك :

ص.ب:

كاستشاري للمشروع ويكون بذلك مسئول مسئولية كاملة عن التصاميم واإلشراف وما يتعلق به من أعمال
حتى نھاية فترة الصيانة.
والسادة /
فاكس رقم :

اإلمارة :

ھاتف رقم :

ھاتف متحرك :

ص .ب:

كمقاول للمشروع وبذلك يكون مسئول مسئولية كاملة عن تنفيذ كامل األعمال في المشروع وصيانته حتى
نھاية فترة الصيانة تحت إشراف االستشاري .
وبذلك أتعھد بتحمل كافة النتائج على ذلك وليس للمؤسسة أي عالقة في اختياري ھذا .
تـوقيــع المــالـك

ختـم وتوقيع المقاول

ختم وتوقيع االستشاري
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نموذج ) (١٥دعم
٠٩/٢/١-١-١

إقـرار بالعلم بنظام صرف المحجوزات

المــــــــــالــك :
االستشـــــاري :
المقـــــــــاول

:

مـــــلف رقــم :
أقــر أنا الموقـع أدناه بمعرفتى التامة بأن مؤسـسة محمد بن راشـد لإلسكان سوف تقوم بأستقطاع
المحجوزات ال )  ( % 10على قيمة القرض فقط وسوف يتم صرف ھذه المحجوزات كاآلتى :
) (١ضمان حسـن التنفيذ ) : ( %5تصرف للمقاول بشـھادة دفع من قبل المقترض
واإلسـتشارى والمقاول.
) (٢ضمان محجـوز الصيانة )  : (%5تصرف للمالك مباشــرة مع الدفعة النھائية ،على أن يتحمل
المالك مسـؤولية صرف محجـوز الصيانة للمقاول بعد إتمام أعمال الصيانة خالل سنة الصيانة ٠

تـوقيــع المــالـك

ختـم وتوقيع المقاول

ختم وتوقيع االستشاري
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نموذج ) (٤دعم
٠٩/٢/١-١-١

إقرار وتعھــــــــد بسعر البناء

المــــــــــالــك :
االستشـــــاري :
المقـــــــــاول

:

مـــــلف رقــم :
أقــر أنـا المقـــاول /
بأن أسعار التعـــاقد إلنشــــاء الفيـــال عاليــه أقـــل من أسعــــار الســـوق حــــاليــا ً وال تشــمل أي
مصــــروفات إداريــة أو أربـــاح  ،وأتعھــــد بـــأن أستكــمل األعمـــال فــــي مــوعـدھا المحــــــدد
حســب البرنـامــج الــزمنـــي المعتمـــد مــن االستشـــاري بصــرف النظـــر عــن األسعـــار المذكورة .
وفــي حـــالة حــدوث أي تــأخيــر أو خــالف مــــع المـــــالك بســـبب انخفـــاض األســـعار نتعـھـــد
بحـــل الخـــالف فيمـــا بيننـــا دون الر جــــــوع إلـــى مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان.

تـوقيــع المــالـك

ختـم وتوقيع المقاول

مالحظة  :إذا كان السعر أقل من ) (٢٥٠درھم للقدم المربع فالرجاء تعبئة ھذا النموذج.

ختم وتوقيع االستشاري
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